1. Barvy Prahy a pandemie. Výstava vítěze Czech Press Photo se představí on-line
Zdroj: magazin.aktualne.cz ● 16. 1. 2021
Odkaz: https://magazin.aktualne.cz/roman-vondrous-fragmentymetropole/r~b5092e0a565711eba7deac1f6b220ee8/
... Roman Vondrouš se narodil v roce 1975 v Pardubicích, absolvoval magisterský program Institutu tvůrčí fotografie při
Slezské univerzitě v Opavě. Nyní na stejné univerzitě pokračuje jako doktorand. Pracuje již řadu let jako fotoreportér ...

2. Kapacita a bezpečnost sítí jsou v oblasti IT prioritou
Zdroj: Opavský a Hlučínský deník - Extra ● 16. 1. 2021
… MARTIN GROSSMANN VZDÁLENĚ KONTRUJE SÍTOVÉ ZAŘÍZENÍ PO SVĚTĚ. „Vystudoval jsem aplikovanou fyziku
na Slezské univerzitě v Opavě. Momentálně bydlím v Opavě a od února roku 2020 pracuji pro společnost Verizon
Czech s.r.o. na pozici síťového inženýra. Náplní mojí práce je vzdálená kontrola sítových zařízení po světě a řešení
potíží s tím spojených. Řekl bych, že množství práce kolísá, ale zaznamenali jsme nárůst požadavků ze strany zákazníků
spojených s podporou jejich práce z domova v době pandemie covid-19,“ vysvětlil Martin. Problémem nástupu
koronaviru do oblasti IT byly zvyšující se nároky na kvalitu a kapacitu sítí. …

3. Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Karviné
Zdroj: karvina.cz ● 15. 1. 2021
Odkaz: https://www.karvina.cz/deje-se/pozvanka-na-17-zm-karvine
… 25.01.2021 od 17 hodin ve velkém sále OPF Karviná v Karviné-Fryštátě. Program 17. zasedání naleznete ve formátu
pdf ZDE , materiály na 17. Zastupitelstvo města Karviné budou zveřejněny v pondělí 18.01.2021 …

4. NASA zahájila oslavy 150 let od narození Fr. Kupky
Zdroj: Rychnovský deník ● 15. 1. 2021
… Odborným poradcem a partnerem soutěže je astrofotograf Petr Horálek z Fyzikálního
ústavu Slezské univerzity v Opavě. Právě fotografii, kterou pořídil společně s Josefem Kujalem z Astronomické
společnosti v Hradci Králové během prosincové expedice do Chille za úplným zatměním Slunce, publikoval americký
vesmírný úřad NASA jako prestižní astronomický snímek dne. …

5. Lidé budou chtít dál žít a utrácet
Zdroj: Lidové noviny – Praha ● 15. 1. 2021
… Jan Juchelka (49). Vystudoval Slezskou univerzitu v Opavě. Od roku 1995 působil ve Fondu národního majetku ČR. V
letech 1999 až 2006 byl členem dozorčí rady Komerční banky. Do Komerční banky nastoupil v únoru 2006. Od srpna
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2012 pracoval v centrále Société Générale na pozici Managing Director Head of Coverage se zodpovědností za
korporátní klientelu v regionu střední a východní Evropy, Blízkého východu a Afriky. Od srpna 2017 je předsedou
představenstva a generálním ředitelem Komerční banky. Je také členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a
viceprezidentem České bankovní asociace. …

6. Lidé budou chtít dál žít a utrácet
Zdroj: Lidové noviny - Morava a Slezsko ● 15. 1. 2021
… Jan Juchelka (49). Vystudoval Slezskou univerzitu v Opavě. Od roku 1995 působil ve Fondu národního majetku ČR. V
letech 1999 až 2006 byl členem dozorčí rady Komerční banky. Do Komerční banky nastoupil v únoru 2006. Od srpna
2012 pracoval v centrále Société Générale na pozici Managing Director Head of Coverage se zodpovědností za
korporátní klientelu v regionu střední a východní Evropy, Blízkého východu a Afriky. Od srpna 2017 je předsedou
představenstva a generálním ředitelem Komerční banky. Je také členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a
viceprezidentem České bankovní asociace. …

7. UNIVERZITY JSOU ZAVŘENÉ, PŘESTO VYBÍRAJÍ POPLATKY ZA DELŠÍ STUDIUM
Zdroj: Hospodářské noviny ● 15. 1. 2021
… KOLIK ZA PRODLOUŽENÍ STUDIA. Zákon určuje studentům povinnost zaplatit za dobu strávenou na škole po
původním konci studia. Školy a poplatky (v korunách). ČVUT Praha 20 200 – 70 700 / Univerzita Karlova v Praze 20
000 – 54 000 / VUT Brno 13 200 – 52 800 / Masarykova univerzita v Brně 18 000 – 36 000 / Mendelova univerzita
v Brně 11 500 – 29 000 / Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích 15 380 – 21 970 / Česká zemědělská univerzita v Praze
21 000 / Univerzita Palackého v Olomouci 20 000 / Univerzita Pardubice 15 000 / Univerzita Hradec Králové 14 000 –
17 500 / Slezská univerzita v Opavě 13 170 …

8. Představujeme novou rubriku Fotopublikace: 1. Fotograf František Drtikol - Vladimír Birgus
Zdroj: megapixel.cz ● 14. 1. 2021
Odkaz: https://www.megapixel.cz/predstavujeme-novou-rubriku-fotopublikace-1-fotograf-frantisekdrtikol-vladimir-birgus
… Fotograf František Drtikol - Vladimír Birgus (Prostor 1994, KANT 2000). Tato kniha vyšla poprvé vroce 1994 v
nakladatelství PROSTOR a o šest let později pak ve druhém rozšířeném a přepracovaném vydání vnakladatelství KANT,
kde se dočkala také anglické překladu. Od roku 1990 je vedoucím Institutu tvůrčí fotografie Filozofickopřírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Osobně tedy myslím, že by se našel jen velmi těžko někdo, kdo by
dokázal publikaci podobného rozsahu zpracovat lépe a komplexněji. …
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9. NASA odstartovala oslavy 150 let od narození Františka Kupky
Zdroj: rychnovsky.denik.cz ● 14. 1. 2021
Odkaz: https://rychnovsky.denik.cz/ctenar-reporter/nasa-odstartovala-oslavy-150-let-od-narozenifrantiska-kupky-20210114.html
... fotografické a výtvarné soutěže NEKONEČNÝ VESMÍR. Odborným poradcem a partnerem soutěže je astrofotograf
Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Právě fotografii, kterou pořídil společně s Josefem
Kujalem z Astronomické...

10. Frýdek-Místek: Ve městě jsou měřeny emise, data poslouží k výsadbě vhodné zeleně
Zdroj: parlamentnilisty.cz ● 14. 1. 2021
Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Frydek-Mistek-Ve-meste-jsou-merenyemise-data-poslouzi-k-vysadbe-vhodne-zelene-650258
... Slezská univerzita v Opavě se zabývá návrhem struktury a skladby výsadby zeleně a vytváří on-line databázi rostlin s
potenciálem vyššího záchytu znečišťujících látek ...

11. Ve Frýdku-Místku se měří emise, data pomohou při sázení zeleně
Zdroj: novinykraje.cz ● 14. 1. 2021
Odkaz: https://www.novinykraje.cz/blog/2021/01/14/ve-frydku-mistku-se-meri-emise-data-pomohou-prisazeni-zelene/
… Na naměřená data se mohou lidé podívat v online prostředí aplikace zde . Projekt CLAIRO realizuje několik institucí,
mezi které patří Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Slezská univerzita v Opavě anebo Univerzita
Palackého v Olomouci. Měření probíhá nejen ve Frýdku-Místku, ale také v Karviné, Opavě, Třinci, Havířově a
Rychvaldu. …

12. Zločiny z archivu: Mezi pohlavími, státy, paragrafy...
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz ● 14. 1. 2021
Odkaz: https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zlociny-z-archivu-mezi-pohlavimi-statyparagrafy-20210114.html
… Tyto a další kapitoly jejího příběhu už nicméně nejsou určeny „suchému“ soudnímu popisu jejich trestných činů…
Formálně z domácího „bludiště“ webu snad jen dostatečně „nečitelně“ zaznamenejme další údaje. Například
rozhodnutí děkanky Slezské univerzity v Opavě o ukončení studia Alexandry Sandry Sl. z Trnavy odpovídajícího ročníku
narození v oboru aplikované informatiky, protože za minulý rok nezískala potřebný počet kreditů. Vyvěšeno bylo loni 2.
listopadu. …
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13. Kde berou bez přijímaček
Zdroj: Právo - Praha a Střední Čechy ● 14. 1. 2021
... Ti, kteří mají zálusk spíš na humanitní obory, se mohou přihlásit na Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě
nebo na Filozofickou fakultu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ...

14. 5 tipů pro výběr vysoké školy
Zdroj: Právo - Praha a Střední Čechy ● 14. 1. 2021
... Ti, kteří mají zálusk spíš na humanitní obory, se mohou přihlásit na Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě
nebo na Filozofickou fakultu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ...

15. Fotograf roku Roman Vondrouš představuje v Czech Photo Centre cyklus Fragmenty metropole
Zdroj: vecerni-praha.cz ● 13. 1. 2021
Odkaz: https://www.vecerni-praha.cz/fotograf-roku-roman-vondrous-predstavuje-v-czech-photo-centrecyklus-fragmenty-metropole/
... absolvoval magisterský program Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Nyní na stejné univerzitě
pokračuje jako doktorand. Pracuje již řadu let jako fotoreportér České tiskové kanceláře. ...

16. Ostravsko a očkování: Situace je vážná, nikoliv však beznadějná
Zdroj: parlamentnilisty.cz ● 13. 1. 2021
Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ostravsko-a-ockovani-Situace-je-vazna-nikolivvsak-beznadejna-650176
… Nejvíce ale trápí tamní management velká nemocnost personálu, neboť je nyní evidovaných více než devadesát
zaměstnanců v pracovní neschopnosti. Vedení nemocnice proto oslovilo armádu, zatím ale bez úspěchu, a tak alespoň
využívá studenty ze Střední zdravotnické školy v Opavě a ze Slezské univerzity. …

17. Fotograf roku představuje v Czech Photo Centre cyklus Fragmenty metropole
Zdroj: iprima.cz ● 13. 1. 2021
Odkaz: https://www.iprima.cz/pr-clanky/fotograf-roku-predstavuje-v-czech-photo-centre-cyklusfragmenty-metropole
... Roman Vondrouš se narodil v roce 1975 v Pardubicích, absolvoval magisterský program Institutu tvůrčí fotografie při
Slezské univerzitě v Opavě. Nyní na stejné univerzitě pokračuje jako doktorand. Pracuje již řadu let jako fotoreportér
České tiskové kanceláře. ...

4

18. Ve městě se měří emise, data poslouží k výsadbě vhodné zeleně pohlcující škodliviny v ovzduší
Zdroj: frydekmistek.cz ● 13. 1. 2021
Odkaz: https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/06103287-ve-meste-se-meri-emise-data-poslouzi-kvysadbe-vhodne-zelene-pohlcujici-skodliviny-v-ovzdusi.html
... Slezská univerzita v Opavě se zabývá návrhem struktury a skladby výsadby zeleně a vytváří on-line databázi rostlin s
potenciálem vyššího záchytu znečišťujících látek. ...

19. S Evou Zdvořilou, tanečnicí a pedagožkou, o kreativitě života a o tom, co nabízí
Zdroj: ceskatelevize.cz ● 13. 1. 2021
Odkaz: https://art.ceskatelevize.cz/inside/s-evou-zdvorilou-tanecnici-a-pedagozkou-o-kreativite-zivota-ao-tom-co-nabizi-bqPqS
... Sledovat proces života a to, kam mě vede. To mě baví. Eva Zdvořilá při natáčení filmu Eva = pohyb, tanec, život,
který se realizoval na Slezské univerzitě v Opavě ...

20. Stachowski, Jan
Zdroj: iliteratura.cz ● 13. 1. 2021
Odkaz: http://www.iliteratura.cz/Clanek/43913/stachowski-jan
… Přestože byl především překladatel, působil mimo jiné na Slezské univerzitě v Opavě a také na polském
velvyslanectví v Praze – to vše až po roce 1989, předtím byl za své opoziční aktivity vězněn, publikoval pod
pseudonymem a jeho překlady ...

21. Fotograf roku Roman Vondrouš představuje v Czech Photo Centre cyklus Fragmenty metropole
Zdroj: Nová Večerní Praha ● 13. 1. 2021
... Roman Vondrouš se narodil v roce 1975 v Pardubicích, absolvoval magisterský program Institutu tvůrčí fotografie při
Slezské univerzitě v Opavě. Nyní na stejné univerzitě pokračuje jako doktorand...

22: Tomáš Vodňanský
Zdroj: Host ● 12. 1. 2021
... Tomáš Vodňanský (nar. 1977) vystudoval Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Ve své tvorbě se
zaměřuje převážně na portrétní fotografii a architekturu, pro Český rozhlas Vltavu portrétuje ...
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23. Poděkování studentům za pomoc v době pandemie
Zdroj: Deník - příloha Severní Morava ● 12. 1. 2021
… Provoz ve FN Ostrava včetně Léčebny dlouhodobě nemocných v Klokočově pomáhali zajistit studenti Střední
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě, ale také budoucí lékaři, záchranáři, porodní asistentky
a studentky oboru Všeobecná sestra z Ostravské univerzity, Slezské univerzity v Opavě i Univerzity Palackého v
Olomouci. …

24. Na Slezské univerzitě v Opavě se zkouší osobně i online
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region ● 12. 1. 2021
… Vysokoškoláci v tom „umí chodit“ lépe. „Obecně platí, že studium na vysoké škole předpokládá vyšší míru
samostatnosti v přístupu ke studiu i samostudiu. V tomto ohledu tedy studenti VŠ v porovnání se středoškoláky a žáky
základních škol určitě značnou výhodu mají, stejně jako výhodu vyšší míry zralosti. Naši studenti mají přístup k
digitálně zpracovaným výukovým materiálům, v provozu jsou univerzitní knihovny. Nepředpokládáme proto, že by
distanční výuka měla vliv na znalost našich studentů,“ konstatuje Karin Martínková. …

25. Nejcitovanější vědci světa podle Stanfordovy univerzity
Zdroj: vedavyzkum.cz ● 12. 1. 2021
Odkaz: https://vedavyzkum.cz/ze-zahranici/ze-zahranici/nejcitovanejsi-vedci-sveta-podle-stanfordovyuniverzity
... Ocenění působí také na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno (3 vědci), Slezské univerzitě v Opavě (2 vědci),
Vysoké škole ekonomické v Praze (1 vědec) a na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (1 vědec) ...

26. Astronomický snímek v NASA
Zdroj: Region Opavsko ● 12. 1. 2021
... Jeho autory jsou astrofotograf a pracovník Slezské univerzity v Opavě Petr Horálek a člen Astronomické společnosti v
Hradci Králové Josef Kujal. Fotografie vznikla během prosincové expedice do Chile za úplným zatměním Slunce. ...

27. Seriál Polopatě o světě počítačů
Zdroj: Region Opavsko ● 12. 1. 2021
..., který vzniká na Slezské univerzitě. Pořadem, který je možné zhlédnout na YouTube kanálu s názvem Dobré vědět,
provází jeho autor Jiří Dobrý. Poučný seriál s dávkou osobitého humoru divákům představí o počítačích mnohem více,
než jaká je jejich ...
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28. NASA uveřejnila snímek opavského astrofyzika
Zdroj: Region Opavsko ● 12. 1. 2021
... NASA uveřejnila snímek opavského astrofyzika. Jeho snímky NASA miluje a už sedmadvacetkrát si je vybrala jako
fotografii dne. Naposledy tomu bylo přesně na Nový rok, kdy astrofyzik, fotograf a pracovník Slezské univerzity v Opavě
...

29. poslušně hlásím...
Zdroj: Region Opavsko ● 12. 1. 2021
... Důvod ke spokojenosti má určitě astrofyzik pracující na Slezské univerzitě Petr Horálek, jehož pozoruhodný snímek
hvězdné oblohy uchvátil i americký úřad NASA, který ho publikoval jako astronomický snímek dne. Pro nadšeného
hvězdáře ...

30. Doba žádá odborníky a my je z vás uděláme!
Zdroj: Region Opavsko ● 12. 1. 2021
… Žáci úspěšně reprezentují školu v odborných, jazykových i vědomostních soutěžích, v mezinárodních projektech, např.
v celostátní soutěži JA NN Innovation Camp, JA Citi International Innovation Camp, v realizaci programu DofE
(Mezinárodní cena vévody z Edinburgu), Gastrotrip Jižní Korea, v animačních projektech Deutsch ist super – Deutsch
macht Spaß ve spolupráci s Bohemia Troppau a Slezskou univerzitou v Opavě. …

31. Zdravka - tradiční škola s dlouholetou tradicí
Zdroj: Region Opavsko ● 12. 1. 2021
... Škola spolupracuje se Slezskou univerzitou v Opavě, od roku 2018 je i fakultním pracovištěm. Pro zájemce z řad
široké veřejnosti škola každoročně pořádá rekvalifikační kurz Ošetřovatel a Sanitář. Střední zdravotnická škola se
nachází...

32. Láska ve Starém zákoně
Zdroj: Region Opavsko ● 12. 1. 2021
… Inspirativní spojení moudrosti Starého zákona a židovské hudby mohli posluchači slyšet online na konci minulého
roku v Kupe. O živý přenos se postarali studenti oboru Multimediální techniky na Slezské univerzitě v Opavě. …
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33. Fotograf dokumentoval osobnosti
Zdroj: Region Opavsko ● 12. 1. 2021
...Fotograf dokumentoval osobnosti. Libor Fojtík, absolvent Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě,
představil svou tvorbu v seriálu Top foto 2020, prezentovaném vydavatelstvím Economia. ...

34. Štreit vystaví vězně v Kupe
Zdroj: Region Opavsko ● 12. 1. 2021
...Štreit vystaví vězně v Kupe. Výstava bude přístupná až od třetího stupně. Oceňovaný soubor snímků s názvem Ze tmy
ke světlu vystaví v galerii Kupe renomovaný fotograf a pedagog Institutu tvůrčí fotografie ...

35. Karviná dostala nejhorší známku v Indexu korupčního rizika. Zvažuje žalobu na Hlídače státu
Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz ● 11. 1. 2021
Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3253266-karvina-dostala-nejhorsi-znamku-v-indexukorupcniho-rizika-zvazuje-zalobu-na-hlidace
… Karviná propadla v Indexu korupčního rizika neziskové organizace Hlídač státu. Ta ji zařadila až na poslední místo v
Moravskoslezském kraji. Vedení města ale rozporuje metodiku průzkumu a zvažuje žalobu. … „Je to vždycky jenom
umělá inteligence, která hodnotí výsledky. Není to člověk, který by prošel smlouvy a podíval se, jestli tam náhodou není
nějaký problém,“ řekl rektor Slezské univerzity v Opavě a ekonom Pavel Tuleja. …

36. Efektivní zadávání úkolů pro mistry ve - On-line
Zdroj: nejbusiness.cz ● 11. 1. 2021
Odkaz: https://www.nejbusiness.cz/akce/2021-06-10-efektivni-zadavani-ukolu-pro-mistry-ve-vyrobetopvision-online
… Petr Mateřánka, odborník rozvoje soft skills, kouč, facilitátor a synergogik … V rámci studia se věnoval marketingu,
který vystudoval na Slezské univerzitě v Opavě a Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. …

37. Efektivní práce s informacemi a strategie rychlého čtení
Zdroj: nejbusiness.cz ● 11. 1. 2021
Odkaz: https://www.nejbusiness.cz/akce/2021-06-07-efektivni-prace-s-informacemi-a-strategie-rychlehocteni-topvision
… Richard Papík, expert v oblasti zpracovávání informací a porozumění textu. … V současnosti přednáší na Ústavu
bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity a částečným úvazkem pracuje v Ústřední knihovně UK. Přednáší také

8

externě již řadu let pro 1. lékařskou fakultu UK a její Ústav vědeckých informací. Od října 2017 přednáší také externě na
Vysoké škole ekonomické na oboru Informační média a služby. …

38. O „TROCHU ZAPOMENUTÉ“ HISTORII
Zdroj: vecernikpv.cz ● 11. 1. 2021
Odkaz: https://www.vecernikpv.cz/blog-redaktora/1848-o-trochu-zapomenute-historii
… Nejdříve ovšem pár slov o autorovi. Jiří Pernes (* 4. července 1948 Svitavy) je moravský historik, politik moravské
národnosti, v roce 2010 (od dubna do května) působil jako ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. … V roce 1996
získal vědecký titul Dr. (ekvivalent Ph.D.), v roce 2008 se habilitoval s prací Krize komunistického režimu v
Československu v padesátých letech 20. století na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě a stal
se docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny. …

39. Áša Sárová – Still-less
Zdroj: artmap.cz ● 11. 1. 2021
Odkaz: https://www.artmap.cz/asa-sarova-still-less/
..., kurátorka Áša Sárová (*1989), původním povoláním lingvistka, nyní třetím rokem studuje fotografii na Institutu
tvůrčí fotografie v Opavě. Ve své tvorbě ji přitahují městská zátiší, všednodenní nálezy a výjevy na první pohled
obyčejné a banální...
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